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Doelgroep
1ste en 2de graad secundair onderwijs

JEF in de klas
JEF wil kinderen en jongeren filmwijs maken. We dagen
je als leerkracht uit om het medium film breed in je
lessenpakket te integreren. We reiken je tools aan om je
leerlingen de film op een actieve, creatieve en kritische
manier te laten beleven. Naast deze lesmap hebben we
nog meer in huis. Je vindt het overzicht achteraan in deze
lesmap.

Lesmap
In deze lesmap zoomen we in op de productie van de
film, de thematiek en de verhaallijn, maar we geven ook
interessante filmtechnische duiding. De lesmap wordt
doorspekt met weetjes, vragen en methodieken.

Afspeellijst �
Bij Hiernamaals is een uitgebreide afspeellijst beschikbaar
op YouTube met beelden van de making of, interview- en
filmfragmenten. Je kan deze fragmenten inzetten als rode
draad van de filmbespreking.

Pinterest �
Neem er zeker ook het prikbord op Pinterest bij. Je vindt
er tal van leuke, visuele en interessante beelden en
elementen die je kan koppelen aan de bespreking.
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Filmfiche
Synopsis
Wanneer Sam (16) in het hiernamaals belandt, is ze eerst
en vooral blij dat ze haar overleden moeder kan terugzien.
Maar wanneer ze de kans krijgt om via een illegale route
(een enorme wasmachine) opnieuw geboren te worden,
besluit ze alles op alles te zetten om de dood van haar
moeder te voorkomen. Hiernamaals vertelt op een originele
manier over een ernstig thema, verpakt in een fantasierijke
en absurdische vormgeving en met een uitgebalanceerd
emotioneel spectrum. Het verhaal is grappig, ontroerend en
vooral heel troostrijk.

Technische kaart
Een film van Willem Bosch
Nederland, 2019, 93’, Nederlands gesproken
Scenario		
Productie		
Muziek		
Montage		
Camera		
Cast			
			
Distributeur

Willem Bosch
Pieter Kuijpers, Iris Otten, Sander Van Meurs
Arno Krabman
Bas Icke
Jacco Van Ree
Sanaa Giwa, Romana Vrede, Gijs Scholten
Van Aschat, Ria Eimers, Jan-Paul Buijs
JEF
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In de pers
“Kinderen, sleep je ouders naar de zitbank – en idem dito.
Hiernamaals past in een fraai rijtje klassieke Nederlandse
jeugdfilms, waarin de ontbrekende ouder een te overwinnen
obstakel in het leven is.” - Mark Moorman, De Volkskrant
“Hiernamaals is schitterend in beeld gebracht en bevat
een flinke dosis humor, waardoor de film ondanks de
zware thematiek goed behapbaar blijft.” - Wouter De Boer,
Cinemagazine
“Hoe ziet de hemel eruit? De verrassende telefilm
Hiernamaals is een sprookje, waarin eindelijk weer eens
existentiële kinderangsten worden verbeeld.” - Merel Van
Ommen, VPRO

Introfilm �
Bekijk zeker en vast deze intro voor je naar de film gaat.
Dit filmpje wordt ook getoond in de cinema of het CC waar
je de film met je klas gaat bekijken. Het werd gemaakt in
samenwerking met regisseur Willem Bosch.
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Filmproductie

Willem Bosch
Hiernamaals is de eerste langspeelfilm van de Nederlandse
regisseur Willem Bosch. Eerder schreef hij al scenario’s voor
televisieseries en debuteerde hij als regisseur met de kortfilm
Weg met Willem. Ook een tweede langspeelfilm komt eraan, een
heuse sciencefiction prent. Verhalen vertellen zit Willem in het
bloed. Zijn moeder schreef verhalen met een boodschap, die ze
voorlegde aan politici en beleidsvoerders. Zijn vader was een
pastoor die zijn beroep vaarwel zei om met Willems moeder te
kunnen trouwen.
hier de kortfilm Weg met Willem. Net
 Bekijk
als Hiernamaals gaat ook dit verhaal over het
problematische afscheid tussen kinderen en ouders.
Ditmaal pakt de regisseur het nog humoristischer
aan: de Willem uit het filmpje is een druk jongetje en
zijn ouders bedenken een manier om van hem af te
geraken …
Hiernamaals werd al vertoond op vele internationale filmfestivals
en sleepte al enkele prijzen in de wacht.
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Jeugdfilm
Nederland heeft een ijzersterke traditie op het vlak van
jeugdliteratuur (Annie M.G. Schmidt, Sjoerd Kuyper, Guus Kuijer,
Carry Slee, …) en jeugdfilm. Het gaat steevast om verhalen die
moeilijke thema’s niet uit de weg gaan. Willem Bosch, scenarist
en regisseur van Hiernamaals, vindt het zijn plicht om zijn jonge
publiek ernstig te nemen. Hij wil hen niet behoeden voor enge
of verontrustende ideeën. Volgens Willem schuilt daarin net de
kracht van een goede jeugdfilm: “Het moet gaan over iets wat niet
vanzelfsprekend met de leefwereld van jongeren geassocieerd
wordt. Goede jeugdfilms gaan over zaken die ouders bespreken
terwijl de kinderen bovenaan de trap stiekem meeluisteren.”
WW
WW
WW
WW

Vind je Hiernamaals een goede jeugdfilm?
Ken je nog andere Nederlandse jeugdfilms?
Vind je dat een thema zoals ‘de dood’ aan bod mag
komen in jeugdfilms?
Hoe ziet een goede jeugdfilm er volgens jou uit?
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Moeders
Net als Sam verloor ook regisseur Willem Bosch zijn moeder op
jonge leeftijd. Sams moeder Vera lijkt eigenlijk wel op haar. Zo
was het, net als in de film, Willems moeder die hem aanspoorde
om naar de kunstacademie te gaan. Zij geloofde dat haar zoon
regisseur kon worden. Volgens Willem wilde ze eigenlijk vooral
zélf graag films maken, maar heeft ze dat nooit gedurfd. Omdat
Willems moeder zo van film hield en omdat Willem haar miste,
besloot hij een scenario over haar te schrijven. Hij wou zo graag
nog een keertje met haar praten. Wat als hij zelf zou sterven en zo
zijn moeder kon terugzien? Wat zou hij haar vertellen? Zo kwam
Willem op het idee voor Hiernamaals.

WW
WW
WW
WW
WW
WW

Vind jij het oké om te praten over de dood?
Heb jij al ooit iemand verloren waar je van hield?
Hoe beïnvloedde dit verlies jouw leven?
Heb je het verlies kunnen verwerken of een plaats geven?
Hoe deed je dat?
Zou jij deze ervaring kunnen omzetten in iets creatief, net
zoals Willem deed?
Wat zou je tegen de overledene zeggen als je hem of haar
nu plots terugzag?
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Leven-na-de-dood
WW
WW
WW
WW
WW

Waarom kiest Sam ervoor om haar leven opnieuw te
beginnen? Zou jij hetzelfde doen?
Welke verschillen zie je tussen de eerste Sam en
Sam die herboren wordt?
Welke rol speelt Martin in het verhaal? Hoe zou je
dit personage omschrijven? Hoe is de relatie tussen
Sam en Martin?
Wanneer ze dood is, ontmoet Sam enkele overleden
familieleden. Hoe gaat ze hier mee om?
Welke sfeer heerst er in het hiernamaals? Hoe
voelde dat voor jou aan?

Het hiernamaals uit de gelijknamige film oogt niet bepaald hemels
of paradijselijk in de klassieke betekenis. Sam vindt het er maar
raar. Mensen drinken en luieren er de hele dag. Alcohol en tabak
zijn er onschadelijk want iedereen is toch al dood. Regisseur
Willem Bosch bedacht zijn eigen ideale hiernamaals: een stad
met wolkenkrabbers waar iedereen aan de bar hangt of in
familiekring samenzit. Vera vindt het blijkbaar een fijne plek, maar
Sam vindt het maar niets, ze wil er niet graag blijven.
Bedenk jouw ideale hiernamaals. Werk dit idee uit
in een tekening of een korte tekst. Bespreek nadien
ieders variant van het leven-na-de-dood. In wiens
hiernamaals zou jij ook wel willen wonen?

Zielsverwant
Wanneer de kleine Sam Joke voor het eerst ziet, herkent ze haar
uit het hiernamaals. Niemand begrijpt hoe Sam haar naam kent.
Dankzij dit maffe voorval leren Vera en Joke elkaar kennen. Ze
maken samen voortdurend grappen en Joke komt steeds vaker
op bezoek. Tot vader Erik er genoeg van heeft - hij wijst Joke
de deur. Jaren later sterft Sams moeder en ook Joke sterft aan
kanker. Sam weet dat beide vrouwen elkaar in het hiernamaals
opnieuw zullen treffen. Ze zijn immers zielsverwanten.

Q
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Hebben jullie een zielsverwant? Schrijf op een
briefje wie jouw zielsverwant is en waarom - of wat je
zoekt in een toekomstige zielsverwant. Dit kan een
geliefde zijn, maar ook een goede vriend of mentor.
Zijn er mensen die jij benijdt omwille van hun diepe
zielsverwantschap? Wat maakt hun relatie in jouw
ogen zo speciaal? Schrijf het op! Je hoeft dit briefje
aan niemand te laten lezen, daarvoor is het veel
te persoonlijk. Bewaar het of versnipper het, zodat
niemand het vindt.
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Niet iedereen gelooft in het (voort)bestaan van zo’n ziel.
Sommigen beweren dat er helemaal niets onsterfelijks is aan
de mens, en dat wanneer we doodgaan ook onze gedachten en
gevoelens voorgoed verdwijnen. Toch geloven veel meer mensen
op aarde in het leven na de dood. Hiernamaals biedt ons één
mogelijke versie van zo’n eeuwig leven.

Lichaam en ziel
Het woord ‘zielsverwanten’ impliceert het bestaan van een ‘ziel’.
Overal ter wereld, in alle religies en in alle tijden is er sprake
van een ‘onsterfelijke ziel’. Het lichaam sterft, maar de ziel
overleeft. Volgens velen zijn we ook na onze dood nog in staat
om individueel verder te leven, na te denken, te voelen en met
andere zielen te communiceren. Iedere cultuur maakt een andere
voorstelling van wat er met deze ziel gebeurt.

WW
WW
WW
WW
WW

Wat denk jij van een onsterfelijke ziel?
Wat denk jij dat er gebeurt na de dood?
Wie van jullie is gelovig?
Waarin geloof je?
Wat zegt jouw geloof over het leven na de dood?

Q
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Reïncarnatie en hemel
Wanneer Sam sterft, belandt ze in het hiernamaals, waar we
een bizarre versie te zien krijgen van het leven na de dood. Zo
verrassend is dit niet, want begrippen zoals reïncarnatie en hemel
vinden we terug in talloze religies.
Reïncarnatie is een godsdienstig begrip dat we vooral kennen
uit het Hindoeïsme. Hindoes geloven dat wanneer we sterven,
onze ziel een nieuw lichaam krijgt toegewezen. Welk lichaam
je krijgt, hangt af van je karma, dus van wat je tijdens je leven
hebt gedaan. Wie goed heeft geleefd, wordt opnieuw als mens
geboren. Heb je een slecht karma, dan word je misschien wel
een minderwaardige diersoort, zoals een insect. Enkel de meest
zuivere zielen worden bevrijd van de reïncarnatie, zij mogen
toetreden tot het goddelijke.
deze video ontdek je meer over reïncarnatie bij de
 Inhindoes.
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Zowel in de Islam als in het Jodendom is er sprake van
een hemel. De versie uit Hiernamaals lijkt op de hemel uit
het Christendom; er zijn engelen, al worden ze in deze film
‘ambtenaren’ genoemd en blijven hun vleugels onder hun
kledij verborgen. Hier lees je meer over het hiernamaals waarin
Christenen geloven.
Als jij dezelfde keuze moest maken als Sam, wat
koos jij dan? Reïncarnatie of de hemel? Verdeel in
twee groepen. Aan de ene kant verzamelt iedereen
die kiest voor reïncarnatie. Per persoon wordt er
gezocht naar een passend dier, de persoon in
kwestie mag niet mee beslissen (‘de mens’ telt even
niet als diersoort). De groep die koos voor de hemel
doet dezelfde oefening, maar in plaats van dieren
wijzen ze elkaar een passende plaats toe. Motiveer
steeds je keuze en wees aardig voor elkaar.

Sam kan een uitzondering afdwingen. Ze reïncarneert als zichzelf
en wordt herboren. Baby Sam herinnert zich nog haar vorige
leven. Sams vader zegt dat baby’s helemaal nergens aan denken,
maar hij heeft het mis. We horen zelfs de gedachten van een
massa pasgeboren baby’s … allemaal gereïncarneerde mensen.
WW
WW
WW

Is het mogelijk dat jij ooit al een ander leven leidde?
Geloof jij in reïncarnatie?
Welke herinneringen had ‘de nieuwe Sam’ nog
aan haar vorige leven en aan haar verblijf in het
hiernamaals? Hoe kwam je dat te weten?

Q
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Zelfmoord
 Herbekijk de scène waarin Vera pillen slikt.
Wanneer Sam ‘s nachts thuiskomt, vindt ze Vera in de
woonkamer. Ze bazelt, vanwege te veel pillen en wijn, maar wil
graag even “gezellig kletsen” met Sam. Ze laat haar dochter
beloven om zich in te schrijven aan de kunstacademie, ze heeft
Sams tekenspullen al klaargelegd. Later ontdekt Sam dat haar
mama die nacht zelfmoord pleegde. Ze wenste haar dochter een
mooie toekomst toe, maar zelf wou ze liever dood. Zonder dat
Sam het besefte, was dit het afscheid tussen moeder en dochter.
WW
WW
WW
WW

Heb jij al eens definitief van iemand afscheid
genomen toen die stierf of wegging?
Hoe verloopt zo’n afscheid?
Heb je het al ooit meegemaakt dat het slecht ging
met iemand en je niet kon helpen?
Had je al ooit het gevoel dat niemand jou kon
helpen? Was dat ook zo?

 Herbekijk de scène aan het ziekbed van Joke.
Sam gaat op bezoek bij Joke in het ziekenhuis. Ze wil begrijpen
wat haar mama bezielde. Joke vertelt Sam dat haar mama
zich talloze levens herinnerde. Telkens opnieuw koos ze voor
reïncarnatie en telkens opnieuw wenste ze dat ze dood was. Pas
ditmaal durfde ze eindelijk voor de dood te kiezen. Vera vond het
leven niet zo fijn; eigenlijk wou ze liever dood.
WW
WW
WW

Kan je begrijpen dat iemand wenst om dood te zijn?
Wenste jij al ooit dat je dood was? Waarom?
Wat maakt het leven voor jou de moeite waard?

Let op: Zelfmoord is een gevoelig thema en kan enkel besproken
worden in een veilige omgeving. Het is belangrijk dat niemand iets
vertelt dat ze niet willen delen. Het is ook belangrijk dat er wordt
geluisterd naar iedereen die wel iets wil vertellen. Probeer harde
stellingen steeds te nuanceren.

Q
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Dromen

Geheugensteun

Het is Sams droom om naar de kunstacademie te gaan, dat heeft
Vera goed begrepen. Sam leeft wél graag, maar ze is onzeker of
ze wel goed genoeg kan tekenen. Mama gelooft stellig dat ze het
kan.

Sam krijgt een buitenkans: na haar dood kan ze terugkeren
naar haar oorspronkelijke leven. Hiervoor moet ze in een soort
wasmachine kruipen. Sam grijpt de kans met beide handen want
ze is vastbesloten om de dood van haar moeder te verhinderen.
De enige moeilijkheid is dat ze dit doel niet mag vergeten na haar
hergeboorte. Gereïncarneerde baby’s vergeten namelijk hun vorig
leven van zodra ze leren praten. Sam denkt nog steeds dat haar
moeder van een ladder viel. Ze moet dus onthouden dat ladders
glad zijn. Bij wijze van geheugensteuntje bedenkt ze een liedje
over gladde ladders. Haar plan werkt slechts gedeeltelijk, want
de tekst wordt misbegrepen. In plaats van “ladder glad” denkt
haar vader dat ze “ladderzat” zingt. Het liedje over “kak en pis en
ladderzat” wordt weldra door de hele familie gezongen en wist op
die manier de originele tekst uit Sams geheugen.

WW
WW
WW

Wat wil jij nog graag doen in het leven? Wat zijn jouw
dromen?
Wat zijn de obstakels die het moeilijk maken om je
droom te verwezenlijken?
Wat ga je doen om die obstakels te overwinnen?

Jullie moeten op school vast ook een heleboel
moeilijke dingen onthouden! Welke toetsen of
examens komen eraan? Welke leerstof vinden jullie
het moeilijkst? Bedenk in kleine groepjes een liedje
dat als geheugensteuntje kan dienen. Voorzie jullie
liedje van een melodie met behulp van apps zoals
Toc and roll, Madpad HD, Keezy Classic of Bubl
draw.

Q
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Filmtechnische info
Shot-tegenshot
Hiernamaals maakt in bijna elke scène gebruik van dezelfde
filmtechniek: ‘shot-tegenshot’. Dit betekent dat een gesprek
tussen twee personages altijd wordt gefilmd vanuit ten minste
twee camerastandpunten: één standpunt voor het ene personage,
het andere standpunt voor het andere personage. Meestal worden
enkel de hoofden in beeld gebracht (dat heet dan een ‘close-up’),
soms komen ook de schouders en de romp in beeld (‘medium
shot’). Beide perspectieven worden vervolgens afgewisseld in de
montage.

q

11

Bedenk in kleine groepjes hoe het gesprek met een
engel eruit zou zien als jullie zelf zouden sterven.
Schrijf deze dialoog uit, maar maak het niet langer
dan enkele minuten. Vervolgens gaan jullie aan de
slag met een camera of iPad. Film het hele gesprek
eerst langs één kant van het bureau. Als je tevreden
bent, film je het gesprek opnieuw, maar dan langs de
andere kant van het bureau. Nu hebben jullie twee
camerastandpunten: het beeld van de engel en het
beeld van de overledene. Importeer vervolgens beide
beelden in een montageprogramma zoals iMovie.
Nu kan je naar eigen gevoel knippen van het ene
standpunt naar het andere.
Tip: Toon niet enkel de persoon die aan het woord is, maar
ook de persoon die luistert. Het geluid van de prater kan je
ondertussen gewoon laten doorlopen. Soms krijgen we extra
informatie over de gevoelswereld van de personages als we ook
de persoon kunnen zien die luistert. Sam zegt bijna niets, maar
toch zien we regelmatig haar verwarde gelaat.

het fragment waarin Martin aan zijn
 Herbekijk
bureau Sam interviewt alvorens ze het hiernamaals

Tip: Zorg ervoor dat de kijker niet gedesoriënteerd geraakt. Het
is belangrijk dat je het gevoel krijgt dat de personages echt oog
in oog zitten met elkaar. Hiervoor hanteer je de as-regel, ook wel
de 180°-regel genoemd. Het komt erop neer dat je in gedachten
een onzichtbare as tekent tussen je beide personages. Je kiest
één kant van de as langs waar je alle camerastandpunten filmt,
anders raakt de kijker in verwarring. Wil je meer info? Bekijk dan
deze video.

mag betreden. Deze scène is volledig in een shottegenshot-opstelling gefilmd. De meeste shots van
Martin zijn medium-shot. De shots van Sam zijn dan
weer in close-up. Behalve één totaalbeeld van veraf
en één close-up van de koffiemok wordt het hele
verhaal dus verteld vanuit slechts twee standpunten.
Dat kunnen jullie ook, toch?

Q
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Kleur
Hiernamaals is een film vol grafische finesse. De camera is
vaak op zoek naar opvallende symmetrische beeldcomposities
(waardoor het hiernamaals er als een strak geordend,
modernistisch bouwwerk uitziet). Nog opvallender is het felle
kleurgebruik. Aan het einde van het post-productie proces, in
de montage, worden kleuren zodanig bewerkt dat ze er extra
levendig gaan uitzien. Dat noem je verzadigde of ‘gesatureerde’
kleuren. Het digitaal bijwerken van het kleurenpalet van een film,
heet ‘color grading’. In Hiernamaals helpen gesatureerde kleuren
bij het creëren van een surreële filmwereld, een plaats waar leven
en dood in elkaar overlopen.
nogmaals de scène waarin Sam en Vera door
 Bekijk
het raam over het hiernamaals uitkijken. Valt het op
hoe enorm warm en diep de kleuren zijn?
Keer terug naar je filmpje van daarnet, of importeer
een andere video in iMovie. Klik op het icoontje van
het schilderspalet. Zo kan je de kleuren bewerken
en zelf ‘color graden’. Met de regenboogkleurige
schuifbalk pas je de saturatie van de beelden aan.
Trek je de schuif omlaag dan verminder je de kleuren
tot er enkel een zwart-wit-beeld overblijft. Trek je de
schuif omhoog dan kan je de kleuren verzadigen,
zoals in Hiernamaals het geval is.

Q
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Kleurcode
In Hiernamaals worden enkele opvallende kleurcodes
geïnstalleerd. Sam draagt bijna altijd iets warmkleurigs: geel,
oranje of rood. Enkel in de aanloop naar moeders dood wijkt ze
daarvan af. Vera is dan weer altijd gehuld in paars of blauw.
In de nachtelijke afscheidsscène tussen Sam en Vera is het
kleurgebruik opvallend. De hele scène baadt in het blauw. Dat is
niet zo vreemd: nachtscènes worden wel vaker gefilmd met blauw
licht. Camera’s registreren maanlicht vaak als blauw. Wanneer
filmmakers kunstlicht willen vermommen als maanlicht maken
ze het dus meestal blauw. Toch heeft de blauwe kleur nog een
andere betekenis. Later ontdekken we namelijk dat Vera die nacht
zelfmoord pleegt. Paars en blauw zijn haar kleuren en zijn dus
heel toepasselijk voor Vera’s allerlaatste scène.

Wanneer Sam sterft en Martin haar rondleidt door het
hiernamaals, valt meteen op hoe oogverblindend wit deze ruimte
is. Dit wit contrasteert fel met de vrolijke kleuren die we gewend
zijn uit de vorige scènes. De dood associëren we vaak met zwart.
Zwart is het totale gebrek aan kleur, net als de dood begrepen
kan worden als het gebrek aan leven. Deze film kiest voor een
radicaal andere aanpak. De dood is niet het einde, maar het begin
van vele mogelijkheden. Deze veelheid wordt gereflecteerd in het
wit. Wit licht is tenslotte de combinatie van alle mogelijke kleuren
in het kleurenspectrum.

Q
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Verdwijnen en verschijnen
de scène waarin Martin een rondleiding
 Herbekijk
geeft aan Sam. We zien hoe er plotsklaps
voorwerpen en mensen verschijnen en verdwijnen.
Deze filmische verdwijn- en verschijntruc kan je in
de klas makkelijk herhalen. Schroef een camera vast
zodat die een onbeweeglijk beeld filmt. Vervolgens
plaats je iets of iemand in of uit het beeldkader. Het
moment waarop dit in of uit beeld plaatsen gebeurt,
kan je er achteraf tussenuit knippen, bijvoorbeeld
met het schaar-icoontje in iMovie. Als je het begin en
einde van het gefilmde beeld nadien weer aan elkaar
kleeft, lijkt het alsof er plots iets verschijnt/verdwijnt!

Iets ingewikkelder wordt het als je het effect wil
nabootsen van Sam en Martin die door de deur naar
het hiernamaals wandelen. Eenmaal door de deur
verdwijnen ze. Ook dit trucje kan je in iMovie imiteren
met behulp van het vierkante overlap-icoontje
(overlay in het Engels). Bovenop een beeld waarin
iemand van de ene naar de andere kant wandelt,
plaats je hetzelfde beeld, maar nu zonder mensen.
Dit lege beeldkader voorzie je van een overlap
of overlay. Zo maak je eigenlijk een split-screen.
Wanneer je personage door het beeld wandelt, zal hij
of zij plots verdwijnen!

Q
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Pinterest
Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest prikbord van
Hiernamaals. Je vindt er cartoons over het hiernamaals en
reïncarnatie, maar ook spreuken over doodgaan, informatie over
verschillende religies, een video-essay over shot-tegenshot,
weetjes over kleuren en zelfs enkele recepten voor milkshakes
waar Sam van zou smullen!
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JEF wil kinderen
en jongeren
filmwijs maken.
Ontdek hier de
mogelijkheden om
je leerlingen film
op een actieve,
creatieve en
kritische manier
te laten beleven.
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Meer film?
Kortfilm in de klas
Leerkrachten gebruiken steeds vaker kortfilms in de klas. Het is
zeer laagdrempelig, want zowel de film als bespreking passen
perfect binnen een lesuur.
JEF bundelt kortfilms voor verschillende leeftijden en voorziet
telkens een lesfiche. We kiezen hierbij voornamelijk voor
Vlaamse producties. Je koopt een kortfilm voor 4 euro en kan die
downloaden voor een vertoning in jouw klas. Meer info.

Focus Franse Film
We nemen jaarlijks zes Franstalige films op in ons schoolaanbod.
Bij elke film is er in de algemene lesmap ook een Franstalige fiche
toegevoegd voor de lessen Frans. Meer info.

Zoek je een specifieke film?
Raadpleeg de filmdatabank van JEF waar je gericht kan zoeken
op doelgroep, thema, taal en filmgenre.
Of raadpleeg ons programmatieteam met gerichte vragen:
Vraag naar filmadvies via info@jeugdfilm.be

De FilmClub
Zin om een FilmClub op te starten op school voor je leerlingen?
Leden genieten wekelijks op school, na de lesuren van een
zorgvuldig gekozen aanbod kwaliteitsfilms.
Als begeleider van De FilmClub krijg je een plug & play
filmpakket aangereikt, net als tips en tools om de vertoningen
in goede banen en plezante bochten te leiden.
www.defilmclub.be
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JEF biedt
meer dan film!
JEF biedt talloze mogelijkheden
tot extra beleving.
Workshops
Experimenteer, creëer en beleef film op een actieve en kritische
manier met de hele klas. Op jouw school of in het naburige
cultuurcentrum. Ontdek de workshops op jeugdfilm.be.

Nagesprek bij een filmvertoning
Vraag raak en kom alles te weten over het productieproces. Bij
sommige films kan je iemand die meewerkte aan de film, of een
kenner over het onderwerp ervan, uitnodigen voor een nagesprek
in de klas of in de bioscoopzaal. Bekijk de nagesprekken op
jeugdfilm.be.

Vorming of nascholing rond film
In onze vormingen delen we graag onze jarenlange expertise.
Op een actieve manier leggen we onze inzichten voor aan
leerkrachten en begeleiders. Ontdek de vormingen op
jeugdfilm.be.

Facebookgroep voor leerkrachten
Word lid van onze Facebookgroep rond JEF in de klas, waar je
filmwijze inspiratie deelt met collega’s en met JEF.
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Installaties
Experimenteer in een audiovisuele speeltuin. De installaties
nodigen uit om vrijblijvend te komen spelen met audiovisuele
media. Te boeken voor op jouw evenement of school. Bekijk onze
installaties op jeugdfilm.be.

Projecten op maat
JEF creëert ook projecten op maat. Een bijzonder thema? Een
originele benadering? Een specifieke doelgroep? Een ongewone
locatie? Contacteer meerdanfilm@jeugdfilm.be voor meer info.

JEF makers
JEF inspireert en stimuleert kinderen en jongeren die zelf films
willen maken en experimenteren met audiovisuele media. Ze
krijgen hun eigen stek: het YouTube-kanaal bundelt handige
tutorials die door jonge filmmakers werden gemaakt. En op de
JEF makers-pagina vinden jonge filmfans (en leerkrachten)
allerlei handige websites en apps.
Heb je met de klas een film gemaakt? Of heb je een jonge
filmmaker in jouw groep? Stuur het resultaat dan zeker in voor de
JEF makers selectie. Wie weet wordt dit filmpje wel getoond op
een echt cinemascherm. Surf naar jefmakers.be voor meer info.

JEF festival
Jaarlijks kan je in de krokusvakantie terecht op ons festival in
Antwerpen, Brugge, Kortrijk en Gent. Je ontdekt er als leerkracht
de nieuwste films en een geweldig medialab! In Antwerpen kan
je er ook intekenen met je klas in een periode voor de kerst- of
krokusvakantie! Maak je leerlingen warm om zich kandidaat te
stellen voor de kinderjury in Antwerpen of Brugge. Surf naar
jeffestival.be voor meer info.
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Het JEF model

Methodiek van JEF

Film is een kunstvorm en een medium om ideeën creatief vorm
te geven. Omdat film verschillende expressievormen combineert
(taal, beeld, geluid) kan het onze blik leiden en verruimen.

Vanuit jarenlange expertise en onderzoek timmerde JEF aan
een eigen methodiek, dat we implementeren doorheen heel ons
aanbod.

Het model filmwijsheid gaat dieper in op de creatieve, culturele
en kritische doelstellingen die je kan stimuleren met audiovisuele
media. Ontdek meer op onze blog.

Deze methodiek focust zich op het leerproces, dat vertrekt
vanuit de authentieke leeromgeving van de deelnemer en maker.
De actieve betrokkenheid van de deelnemers en het plezier
tijdens dit proces zijn voor JEF cruciaal. Ontdek meer op
onze blog.
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